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21ste jaargang nr. 2

B
este  mensen,

          Vandaag is het 1 maart. Zondag 1 maart. De dag voor Dessel
Jaarmarkt. De eerste maandag van maart. Straks gaan vele van onze
Desselse gezinnen naar de kermis. De opgroeiende tieners gaan zelf  en
voor de jeugd is zo’n kermis een aanleiding om extra te fuiven. Jong zijn.
Het is toch mooi neen?
Van de week hoorde ik op radio 1 de resultaten van een bevraging van de
Franstalige krant Le Soir bij twintigjarigen. Ruim zes op tien van hen zegt
de toekomst alles behalve rooskleurig in te zien.
Even later werden studenten aan de Universiteit Gent bevraagd. Daar klonk
een heel ander geluid. Een communautaire breuklijn? Of  een sociale?
Waar in Gent universiteitsstudenten bevraagd werden en in Wallonië alle
lagen van de bevolking aan bod kwamen? Feit is dat beiden gelijk hebben.
Jonge mensen die pessimistisch in het leven staan zijn een domper op de
samenleving waar we weerwerk moeten tegen geven en hen een
perspectief  aanbieden. Maar jongeren attent maken op het feit dat ze ook
zelf  moeite moeten doen, hoort daar ook bij. Dat niet alles vanzelf  komt,
dat inspanningen vereist zijn, is even pertinent. En onze westerse
samenleving biedt die kansen. Nog steeds.

Kris Van Dijck
Burgemeester

In de kijker:

Han Mermans

H
an is onze jongste aanwinst
in het kerncomité, het
dagelijks bestuur van onze

Desselse N-VA afdeling. Met meer
dan dertig bestuursleden, werken
wij met een kerncomité voor de
dagelijkse aansturing.
Han vertegenwoordigt hierin sinds
kort onze jongerenafdeling
Jong N-VA.
Han Mermans, zoon van Carlo en
Rita Peeters, woont in de Boshoek
en werd op 14 maart 24 jaar. Hij is
bijna afgestudeerd als Bachelor in
de Toegepaste Informatica.
Een opleiding die hij volgt aan de
Thomas More Hogeschool in Geel.
Via het volwassenonderwijs is hij
ook in het bezit van het attest
bedrijfsbeheer.
Doorheen zijn opleiding deed hij
heel wat werkervaring op via
stages en vakantiejobs.
Als een betrokken Desselaar is hij
erg actief  bij volleybalclub Spinley.
Hij was lang spelend lid, maar als
jong geëngageerde ook al een tijd
actief  bestuurslid. Binnen Spinley
is hij mee verantwoordelijk voor de
nevenactiviteiten die geld in het
bakje brengen en beheerder van
de Spinley website. Het is dankzij
zulke mensen dat onze sportclubs
floreren. Die honderden vrijwilligers
maken het verschil, ook in Dessel.
Sinds vorig jaar engageert Han
zich ook bij Jong N-VA Dessel.
Deze jonge groep mensen staat
klaar om mee Dessel vorm te
geven. Zij zijn
onze wissel op
de toekomst,
want wie de
jeugd heeft, heeft
de toekomst.
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Rondpunt.

D
e werkzaamheden aan het T-kruispunt Boeretangsedreef-Kastelsedijk-Graven-
straat lopen stilaan op z’n einde. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad
om er de gevaarlijke verkeerssituatie en de zichtbaarheid op te lossen. Om de

veiligheid te vergroten koos het gemeentebestuur voor een rondpunt. Hierdoor
worden de drie invalswegen gelijk behandeld en wordt er rekening gehouden met de
bouw van een communicatiecentrum in het kader van het cAt-project, de berging van
kortlevend nucleair afval.
Om dit rondpunt aan te leggen diende er heel wat grond ingenomen te worden van
NIRAS. Alle andere privégronden konden gevrijwaard blijven.
De werken werden aanbesteed voor de prijs van 246.873 euro incl. BTW. Leden van
de Desselse oppositie beweerden toen met uitgestreken gezicht dat er beter
fietstunnels onder het kruispunt kwamen. Enig opzoekingswerk leert ons dat bij het
aanleggen van kruispunten met fietstunnels we snel spreken over 3,4 miljoen euro.
Bovendien gaat het dan over drukke primaire wegen zoals de Zuiderring in Mol.
Stel je voor dat we echt met zulke plannen zouden komen opdagen.

Nieuwbouw school

en kinderopvang.

D
e bouw van een nieuwe school en
kinderopvang in Dessel is opgele-
verd. In dit project van bijna 5,2

miljoen euro zijn er voor nauwelijks 1%
aan werken in meer. Het gaat dan
voornamelijk over het wijzigen van de
keuken naar inox, dit ten gevolge van
strengere regelgeving, en zitbankjes over
de verwarmingselementen in de kleuter-
klassen. Op 9 mei zullen de gebouwen
officieel geopend worden door minister
van Onderwijs Hilde Crevits. Op 22 mei
drinken we op de nieuwe kinderopvang.
Na de krokusvakantie werden de nieuwe
ingang aan de Lorzestraat, de refter en
de sportzaal al in gebruik genomen.
De verdere ingebruikname gaat volgens
volgend stappenplan:
Na de paasvakantie de nieuwe klassen
van de lagere school waarbij ook het
eerste leerjaar van Brasel terug naar de
Lorzestraat komt.
De directie en administratie verhuizen
dan ook, evenals de buitenschoolse
kinderopvang. Hierbij wordt het ver-
trouwde pand vooraan in de Lorzestraat
verlaten. De nieuwe ingang bevindt zich
in de Netestraat.
Na de zomervakantie wordt de
kleuterschool in gebruik genomen.

Wegenwerken Turnhoutsebaan.

D
e woningen langs het laatste stuk van de Turnhoutsebaan lozen hun afvalwater
nog steeds in de Werbeekse Neet. Dit kan niet langer. Bovendien is datzelfde
stuk weg ook gekend als “zwart punt”. Een plek waar in het verleden meer dan

eens dodelijke ongevallen plaatsvonden. Die twee problemen worden nu door het
Vlaams Gewest, want dit is een Gewest weg, en Pidpa aangepakt.
Een eerste buurtvergadering vond plaats in december. Een tweede overleg met de op
dit traject gevestigde bedrijven en handelszaken vond plaats eind februari. Voor deze
mensen is het geen leuk vooruitzicht; enkele jaren nadat de weg onderbroken was in
Retie zal ook nu het doorgaand verkeer geweerd worden.
De gemeente, het Vlaams Gewest en Pidpa worden bijgestaan door een
bereikbaarheidsambtenaar die er mee voor moet zorgen dat er steeds correct en tijdig
geïnformeerd wordt en dat de hinder zoveel mogelijk beperkt blijft. Daarom ook een
warme oproep aan de Desselaars om deze handszaken tijdens de werken toch te
blijven bezoeken, net als voor de werken.
Hoe zien de werken er nu uit?
Er zullen rioleringswerken plaatsvinden van aan de Kuilender-Bleekstraat tot aan de
Werbeekse Neet. Deze riolen bevinden zich onder het fietspad, zodat de fietspaden
ook hier vernieuwd worden. Van aan de Kuilstraat tot net voor het Dessels Hof  zal ook
de rijweg opgebroken en vernieuwd worden. De parkeerstroken links en rechts
verdwijnen terwijl er een middengeleider komt om het afslaan veiliger te maken.
De werken zullen na het bouwverlof  starten en zullen duren tot eind april 2016.
Tijdens de werkzaamheden is alle plaatselijk verkeer toegestaan. Het doorgaand
verkeer wordt rondgeleid via Brasel en de Geelsebaan. Hoe dit juist zal verlopen moet
nog uitgewerkt worden.

Jolien Wuyts  -  0478 63 54 54

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28.
Tel. 0477 63 24 92 - Diana Slegers
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/dessel - www.krisvandijck.be
Het secretariaat is maandag en vrijdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 uur
en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Jan Luyten - www.n-va.be

Hoogveldenstraat 38 - 2480 Dessel
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Uit het N-VA

Verkiezingsprogramma:

Projecten en beleidsinitiatieven

worden op regelmatige basis

geëvalueerd en indien nodig

aangepast of bijgestuurd.

In de gemeentelijke adviesraad

voor senioren wordt het lokaal

beleid m.b.t. senioren

uitgewerkt en dit voor alle

geledingen van de doelgroep.

De gemeentelijke toelage thuiszorg.

I
n december 2014 werd voor de laatste maal de ‘gemeentelijke toelage thuiszorg’
toegekend. De toelage werd door de gemeenteraad afgeschaft.
Na evaluatie op de OCMW-raad en de seniorenraad werd geadviseerd de financiële

middelen anders in te zetten. Met name bij hen die het echt nodig hebben.
Door de stijging van de vergrijzing van onze bevolking stegen de aanvragen enorm.
De toelage werd toegekend op basis van zorgbehoevendheid, zonder rekening te
houden met de financiële mogelijkheden van de aanvrager. Wie heeft het financieel echt
nodig? Die vraag werd niet gesteld. Dit alles had tot gevolg dat de kosten voor de
gemeente stegen van 40.000 euro in 2009 naar 63.000 euro in 2013.
Als N-VA geven we er de voorkeur aan om het geld te gebruiken voor de meest
zorgbehoevenden en de zwaarst zieken. Desselaars die omwille van hoge kosten in de
financiële problemen komen worden niet aan hun lot overgelaten. Zij kunnen in het
Sociaal Huis terecht bij de senioren- en zorgconsulente. Na een individueel onderzoek
zal hulp op maat aangeboden worden.
De mantelzorg voor iedereen werd inderdaad afgeschaft, maar wordt vervangen door
individuele ondersteuning voor hen die het echt nodig hebben. Dat is sociaal beleid!

Wonen in Vlaanderen.

V
laanderen staat bekend om zijn
hoog aandeel huiseigenaars: meer
dan zeventig procent van de

bevolking bezit een eigen woning.
Zo’n eigendom blijft de beste verzekering
tegen armoede en de veiligste investe-
ring voor de toekomst. Daarom wil de
N-VA dat huizen betaalbaar blijven en dat
er een voldoende groot aanbod voor-
handen is in Vlaanderen.
Om de aanschaf  van een eigen woning te
stimuleren, wil de N-VA de woonbonus
behouden, zowel voor nieuwe als
bestaande leningen. Daarnaast moet het
mogelijk blijven om de vroeger betaalde
registratierechten in rekening te brengen
bij een nieuwe aankoop.
Ook het stelsel van sociale leningen en
de verzekering gewaarborgd wonen
blijven behouden. We herbekijken wel de
voorwaarden voor sociale leningen, zodat
die enkel gaan naar mensen die ze echt
nodig hebben. Ten slotte wil de N-VA de
eigen bewoonde gezinswoning volledig
uitsluiten van de vermogenstoets, zoals
we die kennen bij het leefloon en het
OCMW.

Sociale leningen:
aangepaste voorwaarden
Sinds 1 januari van dit jaar zijn de
voorwaarden voor het verkrijgen van een

sociale lening aangepast. Sociale
leningen worden voortaan enkel nog
gegeven voor de aankoop van een
bestaande woning, of  voor de renovatie
van een woning.
Minister van Wonen Liesbeth Homans wil
bij de herziening van het leningenbesluit
nu ook de referteperiode aanpassen:
“Momenteel wordt gekeken naar het
inkomen van drie jaar geleden om te
bepalen of  iemand voor een sociale
lening in aanmerking komt. Ik wil dit
bijsturen en laten afhangen van het
inkomen op het ogenblik van de aan-
vraag.”
De Vlaamse overheid moedigt maximaal
aan dat ook de meer kwetsbare gezinnen
in onze samenleving de mogelijkheid
wordt geboden om eigenaar te worden
van een woning. Met de beperkte
middelen waarover de overheid vandaag
beschikt, is het evident dat wordt

nagegaan hoe deze sociale leningen het
best worden toegewezen. “Daarom
moeten de beschikbare middelen
terechtkomen bij de juiste doelgroep die
niet over een voldoende sterke financiële
basis beschikken. Mensen die wellicht net
daarom niet terecht kunnen bij een
reguliere bank voor een ‘gewone’
lening…”, benadrukt minister Homans.

Het zijn trouwens ook deze mensen die
om allerhande redenen te laat zijn om
hun dossier in te dienen omdat ze
moeilijk hun weg in het systeem vinden.
En jammer genoeg kunnen, eens het
voorziene budget op is, ook geen
bijkomende leningen meer worden
toestaan.

Recent riep het Netwerk Tegen Armoede
op om een armoedetoets te doen op de
beslissing om niet langer sociale leningen
toe te kennen voor het zetten van een
nieuwbouwwoning.

Minister Homans: “Ik vind dit een
behoorlijk perverse suggestie. Immers,
wie tot eind 2014 in aanmerking wilde
komen voor een lening voor nieuwbouw,
moest al een bouwgrond bezitten. Iets
wat volgens mij moeilijk te rijmen is met
het in aanmerking komen voor een
sociale lening en de uitgangspunten van
het Vlaams woonbeleid.”



284

Jong N-VA.

J
ong N-VA Dessel organiseert al enkele jaren in december een gezellig avond rond de
vuurkorf. Dit keer ging dat gepaard met nieuwe bestuursverkiezingen. Na een carrière
van vele jaren moest Koen Huysmans zijn taak als voorzitter doorgeven. Hij heeft deze

functie steeds met hart en ziel gedaan en Jong N-VA Dessel is hem daar heel dankbaar
voor. Er staat een nieuwe en frisse ploeg klaar, maar we hopen dat we zeker nog kunnen
blijven rekenen op de hulp en goede raad van Koen en Ellen.
Met Jolien Wuyts, gemeenteraadslid, krijgen we een vrouwelijke voorzitter. Jolien Minnen
wordt de nieuwe secretaris en Pieter-Jan Gys (jongerenverantwoordelijke Jong N-VA Retie) is verkozen tot penningmeester en
actiecoördinator. De overige bestuursleden zijn Han Mermans, Elia Vos, Aron Wils en Barbara Rommens.
Een jongerenwerking is altijd een dynamische groep. Leden gaan studeren, verhuizen, … of  groeien er uit. We zijn dus steeds op
zoek naar nieuwe geïnteresseerde leden. Ook studenten zijn van harte welkom. De jongeren ontmoeten elkaar tijdens vergaderin-
gen, maar organiseren ook hun eigen quiz (De slimste leeuw), dragen hun steentje bij tijdens de zwerfvuilacties, helpen tijdens het
mosselfeest, … Daarnaast proberen ze hun kijk op het gemeentelijk beleid duidelijk te maken en met enkele acties belangrijke
punten in het daglicht te stellen. Door de jaren heen heeft Jong N-VA een gezonde wisselwerking met N-VA Dessel opgebouwd. Zo
krijgt Jong N-VA het vertrouwen om aparte activiteiten op poten te stellen, maar kunnen ze altijd voor raad en daad terecht bij N-VA.
Om andere kleinere afdelingen mee te ondersteunen, durven de jongeren ook de gemeentelijke grenzen oversteken. Zo werkt Jong
N-VA Dessel nauw samen met de beginnende jongerenafdeling van Retie.
Ben je geïnteresseerd om onze afdeling te komen versterken, neem dan contact op met Jolien Wuyts, Polderstraat 17, 2480 Dessel
(0478 63 54 54).
Twijfel je nog en wil je eerst enkele jongeren ontmoeten, dan ben je altijd welkom op onze volgende activiteit.

De Vlaamse volkspartij.

M
et nog geen veertien jaar op de teller is de N-VA de jongste partij in het
politieke landschap. Dit betekent evenwel geen onervarenheid!
De N-VA heeft op allerlei vlakken het maatschappelijk debat gevoerd en

zelfs gedomineerd.  Het aan de kaak stellen van de snel-Belgwet, de vernieuwde
euthanasieregeling en de onderwijshervorming zijn hiervan enkele voorbeelden.
Als leidinggevende politieke formatie telt de N-VA:
• vijfentachtig volksvertegenwoordigers in de vier parlementen;
• vier ministers in de Vlaamse regering, waaronder de Ministerpresident;
• drie ministers en twee staatssecretarissen in de federale regering;
• twee parlementsvoorzitters, zowel in het  Vlaamse als Federale parlement;
• duizend zevenhonderd zetelende gemeente- en OCMW-raadsleden.

Daarnaast heeft ze met Jong N-VA
duizenden jonge leden die met reizen,
acties, studiedagen, fuiven, enz.
bewijzen dat politiek allesbehalve een
saaie bezigheid is.

Het N-VA kerncomité.

I
n de “in de kijker” verwezen we naar het N-VA kerncomité. Dit kerncomité
bereidt de bestuursvergaderingen voor en zorgt voor de dagelijkse aansturing
van onze Desselse N-VA werking. Met enkele honderden leden, eenendertig

bestuursleden, achttien mandatarissen in gemeente en OCMW en een autonome
jongerenwerking is dat geen overbodige luxe. Zo blijven we in Dessel alles in
goede banen leiden.
Leden van ons kerncomité:

Günther Peeters, voorzitter
Fons Dries, ondervoorzitter
Ellen Verhoeven, ondervoorzitter
Lieve Melis, secretaris
Chris Minnen, penningmeester
Jan Luyten, verantwoordelijke communicatie
Eric Peeters, verantwoordelijke leden
Anita Vandendungen, verantwoordelijke organisatie
Han Mermans, verantwoordelijke jongeren
Kris Van Dijck, burgemeester
Koen Huysmans, fractieleider gemeenteraad
Diana Slegers, fractieleider OCMW

Jolien Wuyts  -  0478 63 54 54

Lid worden?

D
e N-VA is een snel groeiende
familie met nu al meer dan veertig
duizend partijleden. Dankzij die

leden kan de N-VA verder bouwen aan
een onafhankelijk Vlaanderen en een
sociale, democratische en rechtvaardige
samenleving.
Het lidgeld bedraagt 12,50 euro voor het
eerste gezinslid, voor jongeren tot en
met 30 jaar is dat 5 euro. De overige
gezinsleden op hetzelfde adres kunnen
altijd bijlid worden voor 2,5 euro.
Lid worden kan:
- Door contact opnemen met onze
plaatselijke ledenverantwoordelijke, Eric
Peeters - email epeeter3@telenet.be.
- Door contact op te nemen met een van
onze bestuursleden.
- Door het juiste bedrag te storten met
vermelding van jouw gegevens (naam -
adres - geboortedatum) op rekening-
nummer BE41 9793 5387 5910.
Lid worden heeft trouwens heel wat leuke
voordelen:
Je stem telt mee: Je lidkaart geeft je
spreek- en stemrecht.
Zo bepaal je heel direct de politieke
opstelling van de N-VA.
Een inspirerend netwerk van politieke
vrienden: Als lid kan je altijd terecht op
de vele nationale, arrondissementele en
lokale activiteiten van N-VA.
Je ontvangt het Nieuw-Vlaams Magazine:
tien keer per jaar ontvang je gratis het
Nieuw-Vlaams Magazine met politiek
nieuws, boeiende dossiers, sprekende
interviews en een exclusieve kijk achter
de schermen van N-VA.
Met kracht en overtuiging: Je maakt deel
uit van de grootste en snelst groeiende
familie van Vlaanderen. Zo steun je
samen met veertig duizend anderen de
Verandering Voor Vooruitgang.


